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Senhor Presidente

Tern a presente a finalidade de encaminhar a Vossa 
Excelencia, para apreciagao dessa Egregia Camara Municipal, o incluso Projeto 
de Lei, que: “Institui a Politica de Incentivo aos Atletas praticantes de 
desportos de rendimento nas modalidades do Programa “COMPETE 
CAJAMAR”, e da outras providencias”.

A presente propositura tem por objetivo instituir no ambito 
do Municipio de Cajamar, o Programa “COMPETE CAJAMAR”.

O programa, tem por finalidade a implementagao de meios 
suficientes para promover o incentivo a pratica desportiva amadora no Municipio 
de Cajamar e de atletas de alto rendimento, em despesas com transportes, 
alimentagao e hospedagem em modalidades olimpicas e/ou paraolimpicas, 
mediante a premiagao de equipes e atletas participantes das diversas 
modalidades esportivas.

Com esse objetivo, o Programa “COMPETE CAJAMAR” 
tem o intuito de ser urn instrumento de fomento ao esporte e incentivo que 
estimula a formagao educacional e social visando levar atletas Cajamarenses a 
alcangar melhores lugares nas competigoes.

Neste sentido, com a concessao do auxilio financeiro 
buscamos proporcionar aos atletas a oportunidade de participar de competigoes 
nacionais e internacionais.

Como pode ser observado no Projeto de Lei, para que o 
atleta possa pleitear o auxilio financeiro, devera residir no Municipio de Cajamar 
ha, no minimo, 02 (dois) anos, estar em plena atividade esportiva e regularmente 
matriculado em instituigao de Ensino Publico, nos casos de atletas ou paratletas 
com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

Ja em relagao a premiagao em pecunia, serao 
contemplados o campeao dos campeonatos de futebol de campo masculine e 
feminino da primeira e segunda divisao, os de volei e basquete masculino e 
feminino, bem como o artilheiro e o goleiro menos vazado e o atleta destaque 
dos Campeonatos de Volei e Basquete Masculino e Feminino.
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Porfim, em cumprimento as determinagoes legais contidas 
na Lei Complementar Federal n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
segue a estimativa do impacto orgamentario-financeiro, por meio do incluso 
“Estudo de Adequagao Orgamentaria e Financeira” expetildo pela Secretaria 
Municipal de Fazenda e Gestao Estrategica, bem como “Declaragao do 
Ordenador da Despesa” firmado pelo Secretario Municipal de Esportes, Lazer 
e Cultura.

Diante do exposto, face a importancia da materia, 
solicitamos a Vossa Excelencia e aos Nobres Vereadores que deliberem, sobre 
o projeto em tela, em regime de urgencia, nos exatos termos do art. 66 da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar.

Na certeza de podermos contar com a costumeira atengao 
desse Douto Colegiado, subscrevemo-nos, reiterando, no ensejo, a Vossa 
Excelencia e Nobres Pares, os protestos de elevada estima e distinta 
consideragao.

MAGHADO 
Preteito Municipal

DANILO a

Ao Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara Municipal de
CAJAMAR/SP.
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PROJETO DE LEI N° DE 31 DE AGOSTO DE 2022

“INSTITUI A POLITIC A DE INCENTIVO AOS 
ATLETAS PRATICANTES DE DESPORTOS 
DE RENDIMENTO NAS MODALIDADES DO 
PROGRAMA “COMPETE CAJAMAR”, E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS”

CAPITULO I
DISPOSigOES PRELIMINARES

Art. 1° Fica institmda a Polltica de Incentivo aos Atletas praticantes de 
desportos nas modalidades do programa denominado “COMPETE CAJAMAR”.

Paragrafo unico. As modalidades do programa “COMPETE CAJAMAR”
atenderao ao interesse publico e educacional, conforme regulamento a ser 
expedido por meio de Decreto.

Art. 2° A Politica de incentivo aos atletas praticantes de desportos 
instituida por esta Lei, podera ser implementada mediante as seguintes agoes:

incentivo ao desenvolvimento das modalidades do desporto 
abrangidas por esta Lei no Municipio;

I-

II- promogao de campanhas de conscientizagao, congresses, seminarios 
cursos e eventos assemelhados;

III- premiagao em pecunia, trofeus e medalhas;

IV- concessao de auxilio financeiro a atletas para participagao em 
competigdes individuals e coletivas no ambito Nacional e Internacional.

Paragrafo unico. As agoes de que trata este artigo se aplicarao as 
modalidades desportivas a serem regulamentadas nos termos do paragrafo unico 
do art. 1° desta Lei.

CAPITULO II
DO AUXILIO FINANCEIRO

Art. 3° Para pleitear o auxilio financeiro, de que trata o inciso IV do art. 2° 
desta Lei, os atletas deverao preencher, cumulativamente, os seguintes requisites:

I- residir no Municipio de Cajamar ha, no minimo, 02 (dois) anos;

II- estar em plena atividade esportiva;
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